
SENIORCENTRUM 

SENECURA ŠTĚRBOHOLY

Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Neděle
03.06.2019 04.06.2019 05.06.2019 06.06.2019 07.06.2019 08.06.2019 09.06.2019

Snídaně

Turistický 
salám,Flora,zelenina, 

pečivo,bílá káva nebo čaj 
(1,3,7)

Medové 
máslo,pečivo,bílá káva 

nebo čaj (1,3,7)

Zeleninová 
pomazánka,pečivo,zeleni

na,bílá káva nebo čaj 
(1,3,7)

Debrecínka s uzeným 
sýrem,zelenina,máslo,pe
čivo,bílá káva nebo čaj 

(1,3,7)

Játrová paštika šlehaná 
s máslem,zelenina, 

pečivo,bílá káva nebo čaj 
(1,3,7)

Vánočka,Flora,džem,bílá 
káva nebo čaj (1,3,7,8)

Kuřecí šunka s taveným 
sýrem,zelenina,máslo,pe
čivo,bílá káva nebo čaj 

(1,3,7)

Přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Mrkvovo jablečná 
přesnídávka Ovoce dle denní nabídky Croissant (1,3,7) Sladká tyčinka (1,3,7) Ovocný jogurt (7) Oovce dle denní nabídky

Polévka oběd
Kuřecí vývar se 

zeleninou a smaženým 
hráškem (1,3,7,9)

Květákový krém se 
zakysanou smetanou 

(1,7)

Hovězí vývar se 
zeleninou a vaječným 

svítkem (1,3,7,9)
Dršťková polévka (1)

Jemná cibulová polévka 
s petrželkou a krutony 

(1,3,7,9)

Slepičí vývar se 
zeleninou a kapáním 

(1,3,7,9)

Fazolová s uzeninou 
(1,7)

Menu oběd 1
Debrecínský guláš s 

houskovými 
knedlíky,pivo (1,3,7)

Holandský 
řízek,bramborová 

kaše,kyselá okurka 
(1,3,7,10)

Krůtí maso na majoránce 
s těstovinami (1,3,7)

Kuřecí prsíčko zapečené 
sýrem,šťouchané 

brambory s pórkem (1,7)

Pomalu pečená vepřová 
plec na kmíně,dušený 
špenát,bramborové 
knedlíky,pivo (1,3,7)

Pivovarský tokáň s 
uzeným sýrem,dušená 

rýže (1,7)

Kuřecí 
roláda,bramborová 
kaše,kyselá okurka 

(1,3,7,10)

Menu oběd 2

Nudle s 
tvarohem,mákem,sypané 

moučkovým 
cukrem,přelité máslem 

(1,3,7)

Čočka na kyselo,vařené 
vejce,kyselá okurka 

(1,3,10)

Soté ze sojového masa 
se zeleninou,olivami a 
kari omáčkou,dušená 

rýže (1,6,7)

Srbské zeleninové rizoto 
sypané sýrem (7,9)

Masové kuličky s 
italskou tomatovou 

omáčkou a 
těstovinami,pivo (1,3,7)

Zapečená brokolice s 
rajčaty a 

sýrem,petrželkové 
brambory (3,7)

Zapečené těstoviny s 
cuketou,kyselá okurka 

(1,3,7)

Dezert/salát Salát z červeného zelí Ovocný salát Ořechový řez s kakaem 
(1,3,7,8)

Mrkvový salát s 
anannasem

Domácí makovník (1,3,7) Kompot Zeleninový salát

Svačina Mléčná rýže (7) Litý koláč s ovocem a 
drobenkou (1,3,7)

Čokoládový termix (7) Špaldový biskvit s 
džemem (1,3,7,8)

Tvarohový dezert s 
borůvkami (7)

Obložený chlebíček s 
Herkulesem (1,3,7)

Perník s marmeládou 
(1,3,7)

Večeře
Brambory se 

strouhaným tvarohem a 
máslem,mléko (7)

Škvarková 
pomazánka,kyselá 

okurka,chléb (1,3,7)

Talířek se šunkovým 
salámem a uzeným 

sýrem,zelenina,máslo,chl
éb (1,3,7)

Zeleninové lečo se 
šunkovou 

klobásou,chléb (1,3,7)

Kuřecí nudličky se 
smetanovou 

omáčkou,rýže (1,7)

Pomazánka z pečeného 
rybího filé  se 

zeleninou,chléb 
(1,3,4,7,10)

Čínské nudle s kuřecím 
mase a zeleninou 

(1,3,6,7)

Druhá večeře                       
určeno pro dietu                                

č. 9
Tmavé pečivo s dietní 
šunkou,máslo (1,3,7)

Vařené 
vejce,máslo,okurka,tmav

é pečivo (1,3,7)
Tmavý chléb se žervé a 

rajčetem (1,3,7)
Plátkový sýr s 

ovocem,máslo,tmavý 
chléb (1,3,7)

Bílý jogurt s dia 
marmeládou,tmavé 

pečivo (1,3,7)

Tmavé pečivo s lučinou 
a strouhaným sýrem 

(1,3,7)

Tmavé pečivo s dietní 
šunkou,máslo,rajče 

(1,3,7)

                         Kolektiv kuchyně              

JÍDELNÍ LÍSTEK od 3.6.2019 do 9.6.2019

Alergeny vyznačeny v závorce za pokrmem.                                                                            
Na požádání lze připravit i vegetaránskou stravu. Veškerou stravu jsme schopni připravit i v dietních úpravách, pokud není 

stanoveno jinak.  U snídaní a večeří nabízíme mimo jídelní lístek výběr pečiva, marmelády, paštiky, sýry, uzeniny a pod. 
("švédský stů")     

PŘEJEME VÁM DOBROU CHUŤ                                                                                                      
JÍDELNÍ LÍSTEK PRO VÁS PŘIPRAVIL:


